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 بسمه تعالی

 ماه نگار امنیت جهان اسالم

 7931شماره  پنج ـ مرداد ماه 

 

 مقدمه

های بشری را تحت تأثـیـر       امنیت مهمترین موضوع بشری از ابتدا تاکنون بوده است، بطوری که سایر نیازمندی            

های انسانی را در درجه اول معطوف به تأمین آن نموده است. در دنیای مدرن نیز کارویژه دولت قرار داده و تالش

شود. بنابرین مسائل مربوط به امنیت، تأمین امنیـت،          در درجه اول تأمین امنیت کشور و ساکنین آن تعریف می          

دهند. در این    های امنیت و ... معمواًل دستور کار اصلی تحلیلگران سیاسی را تشکیل می               روندهای امنیتی، نظریه  

راستاست که پایش مداوم تحوالت امنیتی جهت بدست آوردن اطالعات الزم و تحلیل روندها، برای تـحـلـیـل                 

 کند.ای پیدا میسازی از وضعیت آینده اهمیت ویژهوضعیت حال و تصویر

جهان اسالم و به ویژه هسته اصلی آن یعنی خاورمیانه، از دیر باز تاکنون کانون تحوالت امنیتی بوده است. ایـن              

تری به خود گرفته و نگاه تمام ناظرین و تحلیلگران امنیتی را به   تر و پیچیده  های اخیر شکل ویژه   مسئله در سال  

خود جلب کرده است. موسسه آینده پژوهی جهان اسالم در راستای اهداف پژوهشی خود، از فروردین ماه سال                   

روزنـگـار   ” اقدام به رصد و پایش جدی تحوالت امنیتی جهان اسالم نموده و گزارش روزانه آن را با عنوان                      31

نماید. اما از آن جا که آرشیو روزانه و تجـمـیـ              های اجتماعی خود منتشر می    در شبکه “  امنیت در جهان اسالم   

ها توسـ    مطالب برای تمام پژوهشگران ممکن نیست، بنابراین برای سهولت دسترسی و استفاده از این گزارش              

مند به مسایل جهان اسالم، موسسه بنا دارد ماهنامه ویژه تحوالت امنیتی جهان اسـالم بـا                  پژوهشگران عالقه 

های روزانه نـبـوده و     منتشر نماید. البته این ماه نگار صرفاً تجمی  گزارش “  ماه نگار امنیت جهان اسالم”عنوان  

حاوی تحلیل روند امنیتی هر ماه نیز خواهد بود. امید است این گزارش پژوهشی مورد استفاده تحلیلـگـران و         

های مربوط به تحوالت امنیتی تا حدی جـبـران           عالقمندان قرار گرفته و بتواند خالء مناب  موثق را در پژوهش          

 نماید.

بخش اول ماه نگار امنیت اختصاص به گزارش روزانه وقای  امنیتی داشته و در بخش دوم تحلـیـل رونـدهـای                 

 امنیتی مناطق مهم جهان اسالم را مالحظه خواهید نمود. 



 

  2                                                                        7931موسسه آینده پژوهی جهان اسالم: ماه نگار امنیت جهان اسالم، سال اول، شماره پنج، مرداد 

 

 

 بخش اول

 گزارش روزانه وقای  امنیتی

 7931مرداد ماه 
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 اول مرداد

 

 سوریه

کامیون ترکیه حامل دیوارهای بتونی به شمال سوریه و بازدید فرماندهان سوری از محور شمممال قیهمیمه و                         ۰۳۳ورود  *  

 شمود     رسد کمه دوتمس سموریمه بمرای تممم میما  در ایمن  ممممطمقمه  مماد  ممی                                        بمباران این نقطه، به نظر می     

 نشیمی نیروهای ایرانی به پشس صد کی ومتری مرز سوریه و رژیم صهیونیستی اسس  روسیه خواهان تقب* 

 تروریسس از جموب سوریه به ادتب  ۰۰۳۳ورود * 

 بازگشس بخشی از  ورگان از تبمان * 

 عراق 

 وهوع حمال  متعدد از سوی داتش در حومه کرکوک و اربیل  * 

 ش یک به سمس مقر حزب نسل نو در س یمانیه * 

 تضو داتش در دیاتی  ۰کشته شدن * 

 انفجار خودروی انتحاری در مخمور و کشته شدن چمدین پ یس تراق * 

 ترور یکی از وکالی معترضین در بصر  * 

 حم ه سه نوجوان تضو داتش به یک ساختمان اداری در اربیل * 

 هر سه مهاجم کُرد و ساکن اربیل بودند * 

 افغانستان

 تروریسس داتش در درگیری با نیروهای اممیتی در بغالن و غزنی   ۸طاتب و  ۰۳کشته شدن * 

 فرماند  ارشد طاتبان در کاپیسا  ۲کشته شدن * 

 پ یس در حم ه طاتبان به دیکوندی  ۲تضو شبه نظامی حامی دوتس و  ۹کشته شدن * 
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 دوم مرداد

 

 سوریه 

  SDF /YPGتصرف کامل شمال شرهی سوریه از مرز ترکیه تا بوکمال توسط * 

گفس که ابتدا با دوتس سوریه بر سر مسائ ی همچون خدما  وارد مذاکر  خواهیم شد و بما ایمجماد              SDCجانشین رئیس *  

 های سیاسی به سوی یک سوریه غیرمتمرکز را بررسی خواهیم کرد   حل اتتماد متقابل را 

 سرنگونی یک جمگمد  سوری به وسی ه سیستم پاتریو  رژیم صهیونیستی داشته اسس * 

 عراق

 تم یا  گسترد  ت یه داتش در دیاتی و سامراء حزب اهلل تراق * 

 در صور  حم ه اسرائیل به نیروهای ایرانی در سوریه،  مریکا را هدف هرار خواهیم داد * 

 افغانستان

 طاتبان: نابود کردن داتش وظیفه م ی و مذهبی ما اسس * 

 انگاری در انجام وظیفه   تن از مقاما  دوتتی در نمگرهار به جرم سهل ۰۳زخمی در حم ه راکتی به کابل و بازداشس  ۰ *

 طاتب در ه ممد  ۰۱کشته شدن * 

 طاتب از جم ه واتی طاتبان برای خاک سفید در درگیری داخ ی بین اتضای این گرو   ۱کشته شدن * 

 پاکستان 

 نیروی اممیتی  ۰حم ه به پرسمل اممیتی در توربا  و کشته شدن * 

 مصر 

 نفر در این حم ه در اتعریش  ۶حم ه تک تیرانداز داتش به نیروهای مصری و کشته شدن * 
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 چهارم مرداد 

 

 سوریه

 نفر در حم ه انتحاری داتش به سویدا   ۰۱۳کشته شدن بیش از * 

 ها در جموب سوریه بین ارتش و داتش  ادامه درگیری* 

 عراق

 ترور مدیر بخش گاز شعبه در بصر   * 

 داتش نیروهای کُرد را تهدید کرد که روستاهای پیرامون خانقین را ترک کممد * 

 افغانستان

 گیری ناحیه اوممه در پکتیکا از داتش  بازپس* 

 طاتب در حم ه هوایی به خوشی در توگار  ۰۲کشته شدن بیش از * 

 طاتب در غزنی   ۰۶بازداشس * 

 فرماند  جماتس اسالمی  ۲کشته شدن * 

 خمثی کردن یک حم ه انتحاری در کابل * 

 بازداشس واتی پمجشیر طاتبان * 

 یمن 

دف هرار دادن دو تانکر نفتی تربستان توسط نیروهای حوثی و هطع انتقال نفس توسط تربستان به دتیل تدم اممیس تمگه * 

 باب اتممدب 
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 پنجم مرداد 

 

 سوریه 

 انفجار در حومه ادتب * 

 رد درخواسس نیروهای دموکراتیک سوریه برای خودمختاری م توسط دوتس مرکزی  * 

 بازداشس امیر داتش توسط نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این کشور * 

 تقویس نیروهای ارتش سوریه در حومه ح ب * 

 تم یا  ارتش  زاد ت یه نیروهای کُرد در حومه تفرین * 

 عراق 

 ادامه تظاهرا  در بغداد و بصر   * 

 درخواسس  یس اهلل سیستانی برای تشکیل دوتس جدید در تراق * 

 افغانستان

 ج وگیری از حم ه تروریستی در غزنی  * 

 ت فا  داتش در نمگرهار * 

 جو در تغمان و پکتیکا  کشته شدن چمدین ستیز * 
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 ششم مرداد 

 

 سوریه 

 تروریسس در حومه ادتب توسط افراد ناشماس  ۰ترور * 

های تمرور   جبهة تحریر اتشام از بازداشس یک هسته مخفی وابسته به اسد در حومه ادتب خبر داد که وظیفه انجام تم یا    *  

 و خرابکاری را به تهد  داشتمد  

 های ترور در این ممطقه ادامه دارد   ها اسس  اما همچمان تم یا  این چمدمین مورد از بازداشس* 

 ها در حومه ادتب   ادامه تقویس نیروهای سوری در حومه ح ب و جموب ادتب همزمان با بمباران مماطق تروریسس* 

 برای مذاکر  با دوتس سوریه برای  یمد  مماطق شماتی این کشور  SDFتالش گروههای کُرد و * 

 ها در جموب سوریه بین داتش و ارتش  ادامه درگیری* 

 عراق

 مذاکر  میان اه یم و دوتس تراق برای بازگشایی جاد  کرکوک م اربیل * 

 نیروی حشد در انبار  ۰تروریسس در حومه کرکوک و  ۲کشته شدن * 

 افغانستان

های محدودی از این مماطق در کمترل داتش باهمی ممانمد        ادامه تم یا  موفق طاتبان در درزاب ت یه داتش، تمها بخش*  

 تضو داتش در روز گذشته خود را به نیروهای دوتتی تس یم کردند  ۰۳اسس و 

  باد  نفر در حم ه افراد مس ح به مرکز تربیس مامایی در جالل ۲کشته شدن * 

 جو در طغاب به وسی ه نیروهای اممیتی  ستیز  ۰کشته شدن * 

 گفتگوی مستقیم بین طاتبان و امریکا * 

 نیروی پ یس در حم ه طاتبان به یک ایسس بازرسی در زابل  ۶کشته شدن * 

 یمن

 تقویس نیروهای ائتالف تربی برای حم ه به شهر زبید در جموب حدید  * 
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 هفتم مرداد 

 

 

 سوریه

 انفجار در حومه ادتب * 

 رد درخواسس نیروهای دموکراتیک سوریه برای خودمختاری، توسط دوتس مرکزی * 

 بازداشس امیر داتش توسط نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این کشور * 

 تقویس نیروهای ارتش سوریه در حومه ح ب * 

 تم یا  ارتش  زاد ت یه نیروهای کُرد در حومه تفرین * 

 عراق

 ادامه تظاهرا  در بغداد و بصر   * 

 اهلل سیستانی برای تشکیل دوتس جدید در تراق  درخواسس  یس* 

 افغانستان

 ج وگیری از حم ه تروریستی در غزنی  ت فا  داتش در نمگرهار * 

 جو در تغمان و پکتیکا  کشته شدن چمدین ستیز * 

 یمن

 هدف هرار گرفتن یک ناوچه تربستان توسط انصاراهلل * 
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 هشتم مرداد 

 سوریه    

 گرو  فورسان اتجوقن که پیش از این تحس حمایس رژیم صهیونیستی بود تس یحا  خود را به دوتس تس یم و به نیرویی* 

 دوتتی تبدیل شد  

 بسته شدن مرز بین سوریه و رژیم صهیونیستی  * 

 پیشروی سریع ارتش سوریه در برابر داتش در جموب   * 

 در تفرین   YPGشبه نظامی وابسته به ترکیه توسط  ۰ترور * 

 های حومه ح ب و ادتب همرا  با تقویس نیروهای ارتش سوریه در این نقاط برای اجرای تم یا  در افزایش بمباران* 

 روزهای  یمد   

 ترور یکی از مقاما  نظامی هیئس تحریر شام به نام ابو حمام اقیهانی در حومه ادتب * 

 اردوغان: شواهدی از حم ه ارتش سوریه به ادتب در دسس نداریم  *

 ها به فرودگا  نیروهای روس در حمیم  این حم ه سیزدهمین حم ه از این دسس سرنشین تروریسس حم ه هواپیماهای بی* 

 باشد    در همین ما  می

 *YPG  نیروی نزدیک به ترکیه توسط این گرو  کشته شدند  ۰۰جوقی  ۲۰و  ۲۶مدتی شد که در بین 

 عراق 

 ادامه تظاهرا  در شهرهای مخت ف تراق   * 

 تضو اتقائد  به اتدام در دیاتی   ۰محکوم شدن * 

 یک کشته در مشاجر  بر سر تقسیم  ب در کرکوک  * 

 درگیری بین داتش و حشد در حومه کرکوک * 

 ادامه تظاهرا  در شهرهای شیعی تراق همچون بصر  و بغداد  * 

 تخریب خطوط انتقال برق در تراق توسط داتش موجب هطع برق در کرکوک و هویجه شد   *  

 توافق دوتس تراق و اه یم بر سر گشایش جاد  اربیل و کرکوک     * 

 نخسس وزیر تراهی وزیر برق این کشور را اخراج کرد * 
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 افغانستان

  باد  کشته شدن حیا  خان، کاندیدای پارتمانی افغانستان در یک حم ه انتحاری در جالل* 

 یمن 

 ها توسط ائتالف تربی در سعد    هدف هرار دادن سکوهای پرتاب موشک حوثی* 
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 نهم مرداد 

 

 سوریه 

 خروج جموب سوریه از تس ط داتش * 

 اکمون مرزهای جموبی به صور  کامل در کمترل دوتس سوریه اسس  * 

 تضو داتش را اتدام کردند  ۰۳اند  شورشیانی که در جموب سوریه به نیروهای دوتتی پیوسته* 

 افسر برجسته ارتش سوریه از جم ه یک سر تیپ در کمین داتش در ضمیر   ۲کشته شدن * 

 تم یا  تهاجمی نیروهای سوری در شمال قیهیه * 

 افغانستان

  باد   گذاری انتحاری و افراد مس ح به یک ساختمان دوتتی در جالل نفر در حم ه یک بمب ۰۱کشته شدن حداهل * 

 نفر در شرق افغانستان به وسی ه طاتبان  ۲۲ربود  شدن * 

 پاکستان

 داری  مریکا  تحریم گرو  تروریستی تشگر طیبه توسط وزار  خزانه* 

 دیدار سفیر پاکستان در امریکا با وزیر دفاع این کشور * 
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 یازدهم مرداد 

 

 سوریه

پس از جمگ یوم کیپور اسس و دوتس سوریه را مسئول هر تهدیدی ت یه  ۰۹۰۰رژیم صهیونیستی اسرائیل پایبمد به توافق * 

 داند که از خاک سوریه ایجاد شد  باشد  اسرائیل می

 کشته شدن یک گرو  از نیروهای داتش توسط رژیم صهیونیستی در حال نزدیک شدن به مرز این کشور * 

 نخسس وزیر تبمان به هیچ هیمتی با اسد دیدار نخواهم کرد  * 

 نفر   ۰انفجار بمب در شهر ادتب و کشته شدن * 

 جویان حاضر در ادتیب ضروری اسس    قوروف نابودسازی ستیز * 

 وزیر دفاع روسیه:  مریکا بایستی از تمف خارج شود * 

  مادگی سازمان م ل برای استقرار در خط مرزی جوقن  * 

 در حسکه  YPGترور یکی از فرماندهان * 

 عراقي

 تروریسس در کرکوک  ۰۱بازداشس * 

 افغانستان

 های خود را به دوتس تس یم کرد    داتش در جوزجان سالح* 

 دو انفجار جداگانه در ه ممد و همدهار * 

 یمن  

شود که اسرائیل نیز  اتم  ی رو به رو می نتانیاهو در صورتی که ایران مسیر تبور نفس از دریای سرخ را ببمدد با واکمش بین* 

 بخشی از  ن اسس 
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 دوازدهم مرداد 

 

 سوریه

* SDF  هیچ یک از مماطق تحس کمترل این گرو  به دوتس سوریه واگذار نخواهد شد 

 بمباران گسترد  محور ادتب  * 

 عراق 

 درگیری در نزدیکی کمسوتگری ایران در بصر  * 

 افغانستان

 نفر در حم ه انتحاری به مسجدی در پکتیکا   ۰۹کشته شدن * 

 باد  این شهر مدتی اسس که شاهد نما راممی و حمممال                     غاز تم یا  جستجو و پاکسازی نیروهای ویژ  افغان در جالل         *  

 تروریستی گسترد  بود  اسس 

 دکتر سیدت ی شاموسوی رئیس مدیریس بحران پکتیکا در یک حم ه انتحاری کشته شد  * 

 شهروند افغان از یک زندان طاتبان در ه ممد به وسی ه نیروهای اممیتی  ۶۰نجا  * 

یمن تخریب چمدین خودروی طرفداران هادی و اسار  نیروهای  ن در جوف به وسی ه نیروهای حوثی م حم ه نیمروهمای   *  

 حوثی به موضع نیروهای سودانی در باهیم 

 



 

  14                                                                        7931موسسه آینده پژوهی جهان اسالم: ماه نگار امنیت جهان اسالم، سال اول، شماره پنج، مرداد 

 چهاردهم مرداد 

 

 سوریه

  ماد  شرکس در تم یا  ت یه داتش در سویداء هستیم    YPGسیپان همو، فرماند  نیروهای * 

تزیز ازبار، رئیس مرکز تحقیقا  مصیاف و از افراد دخیل در برنامه موشکی و شیمیایی سوریه به وسی ه بمب کمترل از را    *  

 دور ترور شد  مرکز تحقیقاتی مصیاف پیش از این توسط اسرائیل مورد حم ه هوایی هرار گرفته بود 

 عراق

 درگیری بین داتش و نیروهای اممیتی تراق در مخمور  * 

 امریکا خواهان توهف انتخابا  پارتمانی اه یم اسس  * 

 ادامه تخریب تأسیسا  برق تراق توسط گروههای تروریستی * 

 افغانستان

 نیروی امریکایی در پروان  ۸زخمی و کشته شدن * 
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 پانزدهم مرداد 

 

 سوریه

 ادامه بمباران مماطق حومه ادتب *  

  غاز تم یا  ت یه داتش در سویدای با حضور نیروهای پیشین ارتش  زاد سوریه * 

 با ورود کاروان تس یحا   مریکا به شمال سوریه  SDFتقویس نیروهای * 

 ترور تکاش حاجی احمد ت ی یکی از اتضای شورای مح ی وابسته به ترکیه توسط گروههای کرد در حومه تفرین * 

 ها نیز به پایان برسد  سازی ادتب کار تروریسس رمضان هدیروف، رهبر چچن: زمان این اسس که با پاکس* 

 عراق

 نفر از  وارگان بازگشته به موصل در انفجار ت ه انفجاری بازماند  در خانه  نها  ۹کشته شدن * 

 انفجار انبار مهما  وابسته به حشد در کربال  و انفجار یک انبار مهما  در اربیل * 

 یمن  

 ها توسط تربستان در نجران  رهگیری موشک باتستیک حوثی* 
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 شانزدهم مرداد 

 

 سوریه

 اتدام یکی از نیروهای وابسته به ترکیه توسط گروههای کرد در تفرین  * 

ای را نشر داد  و خواهان بازگشس  وارگان به سوریه شد  اسس و گفته اسمس کمه  نمهما                         سفار  سوریه در برتین اتالمیه    *  

 توانمد وارد خدمس در ارتش شوند  می

گیری سرزمین خود و ساخس یک نمیمروی       ادامه بمباران حومه ادتب و حما ؛ سماتور تیبرمن ارتش سوریه در حال بازپس            *  

 زمیمی هدرتممد اسس 

 عراق  

 ها به ممزل یکی از نیروهای نظامی تراق در روستای سهی ه  حم ه تروریسس* 

مسعود بارزانی ارتباط ما با دوتس تراق و کشورهای همسایه همچون ترکیه و تراق بسیار خوب اسس  من اطمیمممان دارم        *  

 روزی کردستان مستقل خواهد شد 

 افغانستان 

 درگیری بین داتش و طاتبان در نمگرهار * 
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 هیجدهم مرداد 

  

 سوریه

 اتوبوس حامل نیروی حزب اهلل دیر اتزور را ترک و راهی ح ب شدند   ۰۲*

 اوتین گرو  از نیروهای تایگر وارد حومه ادتب شدند * 

 تضو این گرو  در خاک سوریه ۰۶تا  ۰۰هزار تضو داتش در شمال سوریه و  ۶تا  ۰بمابر اظهارا  وزار  دفاع  مریکا * 

 حضور دارند 

 سازمان م ل در صور   غاز شدن درگیری در ادتب از ترکیه خواهیم خواسس تا مرز خود را باز کمد * 

 کی ومتری ارتش سوریه ت یه داتش در سویداء  ۰۳پیشروی * 

 کمد  هیئس تحریر اتشام ساکمین حومه ادتب را به دتیل تالش برای توافق با ارتش سوریه و اسد سرکوب می* 

 عراق

 نیروی اممیتی را کشته اسس  ۱۱داتش مدتی شد  اسس که در حمالتی به مماطق حومه کرکوک و بغداد * 

 افغانستان 

 نفر   ۲انفجار در هرا  و کشته شدن * 

 اتتصاب درتقمان پس از باق گرفتن اختالف بین دو مقام مح ی * 

 یمن

  مادگی ارتش امارا  برای حم ه به زبید * 

 نفر در اثر حم ه هوایی تربستان به صعد   ۰۰کشته شدن * 

 ها در حومه حدید   پیشروی حوثی* 

 ها توسط تربستان  رهگیری موشک باتستیک حوثی* 
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 نوزدهم مرداد 

 

 سوریه

 اتزام مس حین دوتس سوریه از رهه به محور ادتب  * 

و نیروهای وابسته به سوریه به اتهام تالش برای توافق بما دوتمس         HTSنفر در حومه ادتب توسط  ۲۱۳بازداشس بیش از * 

 سوریه  

  غاز رسمی تم یا  برای  زادسازی ادتب * 

 عراق 

 انفجار انبار مهما  نیروهای حشد در نزدیکی کربال  * 

 افغانستان

 محاصر  شدن شهر غزنی توسط طاتبان و ورود  نها به شهر  * 

 درگیری گسترد  و بمباران نیروهای طاتبان در غزنی  * 

 ترور زتمی وردک، ژنرال بازنشسته ارتش در کابل * 

 یمن 

 اتتراض نهادهای حقوق بشری به تربستان در پی حم ه هوایی به شهروندان یممی * 
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 بیستم مرداد

 

 سوریه 

 از  کادمی نظامی شهید ادریس    SDF / YPGنظامی  ۲۰۸فارغ اتتحصی ی * 

 این نظامیان وظیفه تأمین اممیس در مماطق شماتی سوریه را به تهد  دارند * 

 پیشروی گسترد  ارتش سوریه در سویداء و خارج ساختن این ممطقه از کمترل داتش   * 

 تم یا  زمیمی ارتش سوریه در کو  ترکمن در قیهیه  * 

 با نیروهای اسد برای حم ه به ادتب   YPGنیروی  ۰۰۳۳همراهی * 

 داتش مدتی شد حم ه انتحاری به مواضع مقاومس و ارتش سوریه در ابو کمال  * 

 عراق

 بر اساس یک نامه ممتشر شد  حشد اتشعبی تمام دفاتر سیاسی و اهتصادی خود در تراق را تعطیل و نیروهای خود را از* 

 موصل فرا خواهد خواند 

 تظاهرا  در بصر  * 

 افغانستان

 های گسترد  در غزنی بین نیروهای ویژ  طاتبان و ارتش افغانستان  ادامه درگیری* 

 یمن

 ها توسط تربستان  رهگیری و هدف هرار دادن موشک باتستیک حوثی* 
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 یکم مرداد و بیست

 

 سوریه  

 ها و گ وته باران در محور ادتب    ادامه درگیری* 

 انفجار یک انبار مهما  متع ق به یک دقل سالح در ادتب * 

 عراق

 تم یا  نیروهای اممیتی تراق در غرب سامراء  * 

 سپتامبر  ۱ غاز تب یغا  پارتمان اه یم کردستان از * 

 افغانستان 

 های گسترد  در غزنی بین نیروهای ویژ  طاتبان و ارتش افغانستان   ادامه درگیری* 

 پ یس  ۰حم ه طاتبان به مواضع نیروهای اممیتی در ه ممد و کشته شدن * 

 طاتبان از طریق کمین در مسیر نیروهای اممیتی کار پشتیبانی دوتس از نیروهای اممیتی در غزنی را دشوار کرد  اسس * 
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 دوم مرداد و بیست

  

 سوریه

 شدن چمد غیرنظامی  گذاری شد  در جری س و کشته * انفجار موتورسیک س بمب

 تن به اتهام همکاری و تضویس در داتش توسط نیروهای وابسته به  مریکا در محدود  تتف   ۰۲* بازداشس 

 می یون دقر غرامس کرد   ۱۳های خود در سویدای درخواسس  * داتش در ازای  زادی گروگان

 * بمباران شدید شهر هجین در حومه دیراتزور توسط نیروهای ائتالف 

 عراق

 * کشته شدن رشید جواد اتبه ول، شیخ هبی ه اقبراهیم توسط مردان مس ح در ناصریه  

 ها متعهد هستیم   * حیدر اتعبادی به تدم استفاد  از دقر در معام ه با ایران و تدم اجرای تحریم

 سازی حم ه انتحاری به یک رستوران در ف وجه  * خمثی

 افغانستان

 های گسترد  در غزنی، در حال حاضر وضعیس این شهر هابل ارزیابی نیسس  * ادامه درگیری
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 چهارم مرداد   و بیست

 

 سوریه  

 * وهوع انفجاری در شهر ممبج و در حومه دیراتزور 

   HTS* ادامه بازداشس افراد به اتهام تالش برای توافق با دوتس اسد، توسط 

 * ادامه بمباران شدید در جبهه ادتب و افزایش تعداد نیروهای ارتش سوریه  

 * حرکس مردم به سمس مرزهای ترکیه در ممطقه ادتب 

 عراق

 * کشته شدن شمگاتی، فرماند  نیروهای پ ک ک در شمگال پس از حم ه هوایی ترکیه  

 * ادامه تظاهرا  در بصر  و درگیری بین معترضین و نیروهای اممیتی تراق 

 اتتحصیالن رشته پزشکی در س یمانیه و اتتراض به بیکاری  * شکسس حم ه انتحاری داتش در سامراء تجمع فارغ

 * پس از تصمیم حشد برای خارج کردن نیروهای خود از موصل، مردم این شهر خواستار باهی ماندن این گرو  در شهر

 هستمد 

 افغانستان

 نفر   ۱۳* حم ه انتحاری به یک مرکز  موزشی در کابل و کشته شدن حدود 

 روز نبرد شدید  ۱* بیرون راندن طاتبان از غزنی پس از 

 ای دیگر پس از حم ه طاتبان به مقر نیروهای اممیتی در زابل   نیروی ارتش و ناپدید شدن تد  ۰۲* کشته شدن 

 نیروی اممیتی در حم ه طاتبان به بغالن  ۰۱* کشته شدن 

 نیروی اممیتی در ه ممد پس از حم ه طاتبان  ۰۱* کشته شدن 

 یمن 

 * ت فا  باقی نیروهای ائتالف در اتدریهمی در طول چمد روز گذشته 
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 پنجم مرداد  و بیست

 سوریه

های شدید و فرا رسیدن نیروهای تایگر،     اند که با وجود بمباران      * نیروهای ترکیه در محور ادتب به غیرنظامیان اطمیمان داد           

دوتس سوریه در این ممطقه دسس به تم یا  نخواهد زد  این در حاتی اسس که گروههای تروریستی در محور ح ب، در حال                       

 کممد   تخ یه غیرنظامیان از روستاهای خط مقدم هستمد و خود را برای حم ه دوتس  ماد  می

 * ادامه بمباران مواضع داتش در حومه دیراتزور و بو کمال توسط ائتالف و نیروی هوایی تراق  

گذاری هرار گرفس  اما به کسی  سمیمبمی وارد         * دفتر حزب مارکسیسس م کمونیسس، تتیتیسس ترکی در حسکه هدف بمب            

 نشد 

 * جیش اتعذ ، مدتی بازداشس یک گرو  وابسته به دوتس سوریه در خان شیخون شد  

 * انفجار در انبار مهماتی در شهر ادتب 

 عراق

 داتش در مسیر یک خودروی حشد در جموب موصل   IED* انفجار

 * برخورد پ یس و معترضین در دیوانیه و بصر  

 افغانستان

 سرباز  ۰۹ها در حومه غزنی و حم ه طاتبان به یک پایگا  ارتش در زابل و کشته شدن  *  غاز مجدد درگیری

 * کشته شدن فرماندار شیرین طقاب؛ خواجه سراج اتدین در کمین طاتبان 

 کی ومتری غزنی توسط طاتبان   ۲۳* کمترل دمک در 

 نشیمی شبه نظامیان حامی دوتس   * تصرف چمدین نقطه در فریاب توسط طاتبان و تقب

  باد  گذار انتحاری در جالل * بازداشس هفس بمب

 IEDنیروی اممیتی در ه ممد در اثر انفجار یک  ۰۳* کشته شدن 

 یمن

 * پیشروی نیروهای هادی در غرب استان حجه  

 * کمین اتقائد  ت یه نیروهای حوثی در بیضاء  

 * شکسس حم ه نیروهای ائتالف به اتدریهیمی 
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 هفتم مرداد   و بیست

 سوریه 

 * کشته شدن چمدین تضو ارشد در حم ه هوایی ائتالف و تراق به اتاق تم یا  داتش در حومه بوکمال در روزهای گذشته  

 * ترور یکی از اتضای سازمان اطالتاتی سوریه در مصیاف 

 * انفجار یک بمب در رهه در مسیر خودروهای نظامی  

 گذاری شد  به مقر جبه  زادی م ی در اریحا م حوم ه ادتیب  * برخورد خودروی بمب

 شوند  هایی در  سمان دیراتزور از اتضای داتش خواسته اسس که تس یم شد  و یا کشته می *  مریکا با بخش اتالمیه

شرط را مطرح کرد  اسس که شامل سوریه واحد، استفاد  از پمرچمم سموریمه،        ۰دمشق   SDF* حسن ت ی، مشاور سیاسی     

شود و ما نیز در پاسخ گفتیم که با وحد  سوریه و پرچم سوریه مشک می نمداریمم،                ارتش سوریه و رئیس جمهور سوریه می      

باید بخشی از نیروهای مس ح  یمد  سوریه باشد و در نهایس این رئیس جمهور از طریق انتخاباتی شفماف و                      SDFهمچمین  

 تادقنه برگزید  شود 

 عراق

 * انفجار یک انبار مهما  دیگر وابسته به حشد در غرب کربال  

 * این سومین حادثه از نوع مشابه در روزهای اخیر اسس   

 * حم ه هوایی ترکیه به همدیل و  هطع برق نیموا در اثر خرابکاری در خطوط برق 

 افغانستان

 * دتو   مریکا به مذاکر  توسط طاتبان برای رسیدن به درک مشترک و خاتمه جمگ در افغانستان 

 * داتش مدتی شد که یک رهبر طاتبان را در کوثر به هتل رساند  اسس، طاتبان این موضوع را تایید یا تکذیب نکرد  اسس 

 یمن

 کودک یممی شد، ساخس  مریکا بود  اسس  ۰۳ای که موجب کشته شدن  * سی ان ان بمب استفاد  شد  در حم ه

 ها در نجران  * رهگیری و انهدام یک موشک حوثی
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 هشتم مرداد   و بیست

 

 سوریه  

 * نیروهای کردی یک مدرسه ارممی را به دتیل سرپیچی از ارائه برنامه درسی مورد نظر  نها بستمد 

 * جان بوتتون: اسرائیل، روسیه و  مریکا موافق خروج ایران از سوریه هستمد 

 * شوراهای مح ی در ادتیب خواهان حمایس ترکیه در برابر دوتس سوریه هستمد 

 ها در درتا توسط دوتس سوریه  های گسترد  کادرهای پیشین تروریسس * بازداشس
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 بیست و نهم مرداد  

  

 سوریه

 در هجین برای تم یا  ت یه داتش  SDF* تقویس نیروهای 

ی تالش این کشور برای ایجاد مانع در مسیر بازگشمس          دهمد   * قوروف تدم مشارکس  مریکا در برنامه بازسازی سوریه نشان          

 پماهمدگان اسس  امریکا تمها به بازسازی مماطقی تالهه دارد که مخاتفان اسد در  ن حضور دارند  

 * بریتانیا برنامه بازسازی مماطق شمال غرب سوریه را که در اختیار هیئس تحریر اتشام هستد را متوهف کرد  اسس 

 * سقوط یک ه یکوپتر امریکایی در مرز تراق و سوریه و زخمی شدن هفس نفر نیروی نظامی امریکا 

 عراق

 * توافق تراق و ترکیه بر سر انتقال انرژی 

 هزار نفر در بصر   تود  به بیماری باکتریایی ناشی از  تودگی  ب هستمد  ۰* مقاما  بهداشتی تراق 

 * درگیری بین داتش و نیروهای ویژ  تراق در غرب نیموا 

 گری تربستان  * تظاهرا  حشد در بصر  ت یه گشایش کمسول

 افغانستان

 پرتاب چمدین راکس به سمس فرودگا  نظامی بگرام * 

 رد طرح ص ح تید ارائه شد  از سوی دوتس، توسط طاتبان  * 

 طاتب در درگیری با این گرو  در کونر شد  ۱* داتش مدتی کشته شدن 

 سازی  نها پس از درگیری با نیروهای اممیتی مسافر در جاد  تخار به کابل توسط طاتبان و  زاد ۰۰۳شدن  * گروگان گرفته

  باد  گذاری انتحاری در جالل و کشته شدن یک بمب  

 * پاکسازی ممطقه درزاب از وجود داتش به وسی ه طاتبان 

 یمن

 * اخطار اتقائد  یمن به  مریکا 

 اسیر حوثی در تبادل اسیر بین نیروهای حوثی و طرفداران هادی   ۰۰*  زادی 

 ها به ممطقه مص وب  * کشته شدن تعدادی از نیروهای ائتالف در حم ه حوثی
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 یکم مرداد   و سي 

  

 سوریه  

  SDF گذاری شد  در حومه دیراتزور و هدف هرار دادن نیروهای * انفجار یک موتورسیک س بمب

 * ک یه نیروهای خارجی حاضر در سوریه غیرهانونی هستمد و بایستی خاک این کشور را ترک کممد   

 * حم ه داتش به نیروهای محور مقاومس در اتسخونه و احتمال شهاد  با اسار  نیروهای ایرانی در این حم ه 

 بازی شدید توپخانه ارتش سوریه در محور ادتب   *  تش

 درصد از خاک خود را به دسس گرفته اسس  ۹۶* وزار  دفاع روسیه: دوتس سوریه کمترل 

 عراق

 های شرق موصل با داتش   * کشته شدن یکی از فرماندهان حشد در درگیری

 * بمباران کوههای شمال اربیل توسط ترکیه 

 افغانستان 

 * حم ه پهپادهای ناتو به مواضع طاتبان در وزیر تمگی 

 * این مواضع اخیرا توسط طاتبان از کمترل داتش خارج شد  بود 

 شماسد  * دوتس افغانستان گفتگوهای ص ح به رهبری روسیه را به رسمیس نمی

 یمن

 ها   ها و نیروهای ائتالف در اتدریهیمی و حضور نیروهای ویژ  امارا  در این درگیری * ادامه درگیری حوثی

 * تم یا  ائتالف در ممطقه تمران برای تصرف این شهر در استان صعد  
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 بخش دوم 

تحلیل روندهای امنیتی مناطق 

مهم جهان اسالم: سوریه، عراق 

 و افغانستان
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 سوریه

های مواضع گروههای     ها و گ وته باران      ما  مرداد شاهد تقویس نیروهای ارتش سوریه در محور ادتب و افزایش بمباران                 

شود، ترکیه نیز اهداما       های حم ه ارتش سوریه به ادتب ب مدتر می          تروریستی در این محور بود  اسس  همزمان که زمزمه         

بخشد  ترکیه در این بین اهدام به تقویس            خود را در جهس نشان دادن مخاتفس خود با این اهدام ارتش سوریه شد  می                  

دهد اجرای نوتی بازدارندگی اسس  ترکیه امیدوار اسس که بتواند  مواضع خود در محور ادتب کرد  اسس   نچه ترکیه انجام می

گیری بحران بین خود و دوتس سوریه مانع از اجرای تم یا  نظامی این                از طریق تقویس نیروهای خود و ایجاد خطر شد          

داند که این کشور در وضعیتی نیسس که بتواند یک جمگ بین دوتتی را  کشور شود  چرا که ترکیه با ارزیابی ارتش سوریه می

شود که از یک سو       مدیریس کمد  مسئ ه تهدید بازدارندگی ترکیه این اسس که این بازدارندگی در میدان نبردی اتمال می                 

یکی از طرفین  ن از حق اتمال حاکمیس در سرزمین خود برخوردار اسس و طرف دیگر نیز به تموان اجتماتی از گروههای                        

اتم  ی بایستی تالش خود را برای مبارز  با  ن صرف کمد  همچمین               تروریستی از مشروتیس برخوردار نبود  و هر واحد بین         

دهد فراتر از تصمیما       برد و از سوی دیگر  نچه در سوریه رخ می           ترکیه نیز خود از تدم مشروتیس حضور در سوریه رنج می          

ی   گذاری هطعی را دارد  اراد     رسد تمایل روسیه در سرنوشس این تم یا  تأثیر         میان دوتس سوریه و ترکیه اسس و به نظر می         

ها در سوریه و      های مقاما  روسیه و همچمین رمضان هدیروف به دنبال پایان دادن به حضور تروریسس                که بر اساس صحبس   

ای اسس که سوریه به مکانی برای نفوی و افزایش فضای اجرای هدر  امریکا تبدیل نشود   نچه                     خروج از این بحران به گونه     

برای ترکیه ضرور  دارد در درجه اول ایجاد فضایی خاتی از تهدیدا  کُردی در شمال سوریه اسس  تکیه ترکیه بر گروههایی 

همچون ارتش  زاد سوریه و حضور  نها در شمال سوریه به این ممظور اسس که ترکیه با تکیه بر  نها بتواند تهدیدا  موجود                        

گیری موج انسانی ناشی از این حم ه اسس که به سرتس             ت یه خود را کمترل و یا خمثی کمد  دومین نگرانی ترکیه نیز شکل             

ها هزار تن را به جمعیس پماهمدگان حاضر در ترکیه اضافه کمد  تم یا  در ادتب ممکن اسس بر فشار ترکیه برای  تواند د   می

اجرای تم یا  در شرق رود فرا  بیافزاید  از سوی دیگر ترکیه ممکن اسس تالش کمد تا با فشار بر امریکا امکان خ ع سالح                        

 گروههای کُرد را فراهم کمد 

ترین خواسته  نها در درجه اول کسب خودمختاری          اند  اص ی   نیز مذاکرا  خود با دوتس را  غاز کرد          YPGو   SDFدر مقابل   

 اتم ل ای و بین اسس  اما دوتس سوریه مخاتفس خود با این مسئ ه را اتالم کرد  اسس و مخاتفس ترکیه و سایر واحدهای ممطقه
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گیری چمین واحد مستق ی در محیط متخاصم فع ی وجود نمدارد    کمد  از همین رو امکان شکل  نیز با این مسئ ه همراهی می     

دسس یافتن به امکان حضور در  یمد  سوریه و همچمین حفظ حق دفاع مس حانه از خمود در           YPGبمابرین خواسته بعدی    

برابر تهدیدا  موجود خواهد بود   نها تالش خواهمد کرد تا با نشان دادن وفاداری خود به دوتمس سموریمه بمه نموتمی از                                

 خودمختاری رسمی یا حتی غیراتالمی در سوریه دسس بیابمد 

های موشکی و     یکی دیگر از وهایع مهم سوریه در این ما  ترور تزیز ازبار رئیس مرکز تحقیقاتی مصیاف و از مسئوتین برنامه                    

شیمیایی سوریه توسط اسرائیل بود  اسس  وی به وسی ه انفجار بمب کارگذاری شد  در خودروی خود به هتل رسید گمان                      

رود که ترور وی بخشی از اهداما  اسرائیل برای ج وگیری از توسعه برنامه موشکی و تس یحاتی سوریه بود  اسس                             می

همچمان که پیش از این رخ داد م اسرائیل اهدام به بمباران مرکز تحقیقاتی مصیاف کرد  بود  از این طریق اسرائیل به طور                         

 برد  همزمان تاسیسا  و اندوخته انسانی سوریه در زمیمه موشکی و تس یحاتی را از بین می

 عراق

نشین تراق نیز سرایس کرد   نچه         تظاهراتی که در ما  تیر در بصر   غاز شد، بعد از مد  کوتاهی به سایر شهرهای شیعه                   

کممدگان خواستار  ن بودند، مبارز  با فساد، دسترسی به امکانا  تمومی و اشتغال بود  اسس  دفاتر احزاب سیاسی                     تظاهرا 

کممدگان انگشس اتهام   نظامی شیعه بخاطر گسترش فعاتیس خود مورد حم ه هرار گرفتمد، بخشی از تظاهرا               و گروههای شبه  

های خارجی در تراق      خود را به سوی ایران نشانه گرفتمد و مقاما  تراهی از جم ه نخسس وزیر تراق نیز بر مقاب ه با دخاتس                    

 ۶۰کممدگان تع ق دارد و       مورد از  نها به تظاهرا       ۹۶تأکید کردند  در طول ما   گوسس از بین رخدادهای اممیتی ثبس شد              

مورد از  نها به صور  خاص در شهر بصر  به وهوع پیوسته اسس  دور جدید اتتراضا  تراق که به خارج از بصر  نیز سرایس                         

ای که فراتر از  ن مرتبط با مسئ ه توزیع ممابع در تراق و رهابتهای سیاسی پساانتخاباتی                    کرد  اسس دیگر نه با سبقه هبی ه      

کممد تا در جریان  ن        اسس  اما با این حال این تظاهرا  رهبر مشخصی ندارد  تمامی گروههای سیاسی تراق تالش می                   

توان گفس که جمعیس اص ی معترضین فاهد          نیروهای خود را ت یه یکدیگر بسیج کرد  و به کار بگیرند  اما در حقیقس می                

نظامی تراق    های سیاسی و شبه     دهمد که به دتیل تدم ارتباط با شبکه          رهبر بود  و بخشی از جمعیس تراق را تشکیل می          

دانمد و همین     اند سهمی در توزیع ممابع داشته باشمد  از این رو  نها احزاب و گروههای سیاسی را نمایمد  خود نمی                     نتوانسته

 کمد   امر نیز  نها را در جهس حم ه به دفاتر احزاب مخت ف هدایس می
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های حاضر در انتخابا  پیشین تراق پر اهمیس اسس   نها در این بین تالش کرد  و خواهمد کرد تا                      این تظاهرا  برای جماح   

دهی به    بتوانمد کمترل جریان اتتراضا  را به دسس بگیرند و از این طریق از نیروی کافی برای ایجاد فشار در جهس شکل                       

دوتس جدید برخوردار شوند  گفتمی اسس که ارتش تراق و همچمین دوتس فع ی تراق در کمار بازیگران خارجی همچون                       

نظامی شیعه    گیری از این تظاهرا  دسس به محدودسازی نیروهای شبه          ایاق  متحد  نیز خواهان این خواهمد بود که با بهر          

وابسته به ایران یا مستقل از  ن بزنمد  وهایع ما  مرداد نشان داد که فشار تظاهرا  بر روی گرو  حشد موجب شد تا این                            

گیری دوتس جدید تراق      تواند تا شکل    گرو  شهرهای تراق را ترک کمد و تمام دفاتر خود را تعطیل نماید  این تظاهرا  می                

ورتر شدن رهابس میان گروههای شیعه خواهیم بود یا             گیری دوتس جدید تراق یا شاهد شع ه         ادامه داشته باشد و با شکل      

 دوتس تراق ما  تس ی کوتا  مد  را تجربه خواهد کرد 

 افغانستان

های داتش در جالل  باد و جوزجان در ما  اخیر که دو روند متفاو                 در خصوص افغانستان نگاهی خواهیم داشس به فعاتیس       

 گذارد و بیانگر تأثیر محیط بر روی فعاتیس این گرو  در افغانستان اسس  از داتش را به نمایش می

دهد   هزار نفر جمعیس اسس که اکثریس  نها را هوم پشتو تشکیل می             ۲۰۳ باد یکی از شهرهای وقیس نمگرهار با حدود           جالل

 باد و به صور       جویانه در طول ماههای گذشته بود  اسس  تفاو  محوری جالل           ترین حمال  ستیز     و این شهر شاهد اص ی    

دادهای اممیتی این شهر به گرو  تروریستی داتش تع ق           های افغانستان در این اسس که تمد  رخ         ک ی نمگرهار با سایر بخش    

دادهای تروریستی این ممطقه تبدیل شد  اسس  این گرو  نیز اهداما  خود را صرف                 دارد و این گرو  به گرو  مس ط در رخ         

کمد  نمگرهار و مماطق هم مرز  ن با داتش این امکان را در اختیار این گرو                      حم ه به نهادها و افراد دوتتی و اممیتی می         

های موجود در پاکستان نسبس به تهیه سالح و تضوگیری و ادامه بقای خود در افغانستان                    دهد که با استفاد  از شبکه       می

اهدام کممد  اما به طور ک ی با وجود این مزیس برای داتش و برتری جمعیس پشتو در این ممطقه، همچمان کمترل این ممطقه 

توانسته اسس با به هتل        ۲۳۰۱در اختیار دوتس افغانستان اسس  داتش از زمان  غاز فعاتیس خود در این ممطقه در سال                     

ای از    ای را ج ب کمد  همچمین ساختارهای ممطقه        های ممطقه   رساندن ریش سفیدان و افراد مرتبط با طاتبان همکاری شبکه         

ای و استفاد  از  کمد   نها در هبال حل مشکال  میان هبی ه جم ه اختالفا  موجود بین هبایل، زمیمه بقای داتش را فراهم می

 دهمد  داتش برای حم ه به هبی ه رهیب، با داتش همکاری کرد  و بخشی از شبکه مح ی  ن را تشکیل می
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در مقابل در جوزجان که ما  اخیر شاهد نبرد داتش و طاتبان بود و در پی این نبرد نیروهای داتش خود را تس یم دوتس                            

دهد که درگیری     کردند، ممطقه نه در تس ط گروههای پشتو که در تس ط هومیس ازبک بود  اسس  پیشیمه ممطقه نشان می                  

داخ ی میان طاتبان موجب شد که گروههای ازبک تضو طاتبان به داتش بپیوندند  گفتمی اسس که هاری حکمس رهبر                         

سار یک زن، توسط      در پی تالش برای سمگ      ۲۳۰۱داتش در این ممطقه نیز که پیش از این تضو داتش بود  اسس در سال                

 شود  طاتبان به رفتار ظاتمانه محکوم و تبعید می

های مح ی و خارجی و تالش طاتبان برای محدود ساختن  نها موجب              اما ایزوته بودن ممطقه و تدم دسترسی  نها به شبکه          

پذیر و تضعیف شوند  شبکه مح ی وابسته به ریش سفیدان دل خوشی از هاری حکمس نداشته و                   شد که این گروههای  سیب 

گیری طاتبان ت یه حکمس شد  اسس  در شرایطی که  در ماجرای تبعید وی نیز این نقش ریش سفیدان بود  که موجب جبهه

های مح ی نیز از  ن گرو  حمایتی نکردند، مرگ هاری              داتش در این ممطقه در وضعیس ایزوته شد  به سر برد ، شبکه              

ما  بعد از کشته شدن وی در حم ه          ۰پذیری این گرو  در جوزجان داشته اسس، چرا که             حکمس نیز تأثیر تمیقی بر  سیب     

هوایی امریکا، طاتبان موفق شد افراد تحس فرمان وی را شکسس دهد و بسیاری از این افراد برای حفظ جان خود به نیروهای 

دوتتی پیوستمد  گفتمی اسس که تأثیر هاری حکمس بر این ممطقه به شک ی بود  اسس که کمترل این ممطقه به وسی ه                           

پذیر نبود  اسس و به نوتی وفاداری وی تا هبل از پیوستن او به داتش زمیمه کمترل طاتبان  طاتبان نیز بدون حضور وی امکان

 بر این ناحیه را فراهم کرد  بود 


